Samhällsvetenskapliga fakulteten

GNVB71, Genusvetenskap: Genus och rätt, 30 högskolepoäng
Gender Studies: Gender and Law, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap 2019-02-13 och
senast reviderad 2021-03-30. Den reviderade kursplanen gäller från och med 202108-30, höstterminen 2021.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som obligatorisk kurs inom Kandidatprogram i genusvetenskap.
Undervisningsspråk: Svenska
Moment på engelska kan förekomma.
Huvudområde

Fördjupning

Genusvetenskap

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
För godkänt resultat på kursen ska studenten

Kunskap och förståelse
• med utgångspunkt i feministiska och för genusvetenskapen
relevanta rättsliga debatter redogöra för olika definitioner av social rättvisa
• diskutera statens roll, möjligheter och begränsningar i arbetet mot olika typer av
orättvisor
• identifiera och kritiskt analysera olika element av rättslig argumentation och
metod
• visa kännedom om ett antal för genusvetenskapen särskilt relevanta rättsområden
• visa kunskap om olika områden i vilka lagen använts som medel för att förändra
samhället och öka den sociala rättvisan
• ha förståelse för rättssystemets uppbyggnad
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• ha kunskap om rättskällorna

Färdighet och förmåga
• använda databaser för att söka efter rättsfall, lagar och förarbeten
• på ett självständigt sätt aktivt delta i seminariediskussioner, grupparbeten och
redovisningar
• med konkreta rättsfall som utgångspunkt analysera såväl lagens potential som
begränsningar i frågor rörande social rättvisa.
• förstå lagtext och rättsfall
• skriva enklare texter med juridiskt innehåll
• lösa rättsliga problem med juridisk metod
• argumentera juridiskt
• problematisera och tänka kritiskt inför rättsliga frågeställningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt reflektera kring olika vetenskapliga förklaringar av orättvisor
• visa förmåga att identifiera och värdera konkreta strategiska användningar av
lagen i syfte att öka den sociala rättvisan i samhället.

Kursens innehåll
Kursens syfte är att introducera studenter till feministiska och kritiska diskussioner
kring social rättvisa, samt ge studenter en introduktion till juridik och rättsvetenskaplig
metod. Kursen består av tre delkurser:
Delkurs 1 Rätten och social rättvisa (The law and social justice) 7,5hp
Delkursen introducerar de centrala sätten att definiera och teoretisera
social rättvisa utifrån olika kritiska perspektiv (feministiska, antirasistiska, antikoloniala,
queer, marxistiska, intersektionella). Ett särskilt fokus läggs på hur lagen använts,
konceptualiserats och kritiserats som ett verktyg i kamp för social rättvisa.
Delkurs 2 Lagen som verktyg (The law as a tool) 7,5hp
Den andra delkursen fokuserar ett antal områden i vilka lagen använts för att öka den
sociala rättvisan (bland annat egendom och mark, arbete, våld). Dessa områden
analyseras utifrån konkreta fall.
Delkurs 3 Juridisk översiktskurs (Introduction to Law) 15hp
Den tredje delkursen är en juridisk översiktskurs som ges av Institutionen för
handelsrätt. Delkursen erbjuder studenter en introduktion till för genusvetenskapen
särskilt relevanta rättsliga områden, däribland arbetsrätt och diskrimineringsrätt.
Delkursen inleds med en orientering om rättskällorna, rättssystemet och juridisk
metod. Därefter behandlas grundläggande civilrätt.
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Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier samt duggor. Deltagande i
seminarier är obligatoriskt om inte särskilda skäl föreligger. Ersättning eller alternativ
tidpunkt för obligatoriskt moment erbjuds student som utan egen förskyllan, till
exempel olycksfall, sjukdom eller liknande händelser, inte kunnat genomföra det
obligatoriska momentet. Detta gäller också studenter som missat undervisning på
grund av ett förtroendeuppdrag som studentrepresentant. Under kursens gång ska
den studerande självständigt också genomföra ett antal obligatoriska duggor.

Kursens examination
Delkurs 1 examineras med hemprov 7,5 hp (betygsskala U-VG).
Delkurs 2 examineras med ett individuellt paper 6,5 hp (betygsskala U-VG) samt
ett grupparbete 1 hp (betygsskala U-G).
Delkurs 3 examineras genom salsprov 15 hp (betygsskala U-VG) samt seminarier (0
hp). Provet anordnas omedelbart efter kursens slut. Den studerande ska ha deltagit
aktivt i minst 75 % av övningarna/seminarierna för att få skriva salsprovet, samt ha
erhållit godkänt resultat på samtliga duggor för att få tentera. Av dessa, såväl
seminarier som duggor, ska samtliga fullgöras under en och samma kursomgång.
På kursen erbjuds ordinarie prov, omprov i nära anslutning till det ordinarie provet
samt ytterligare ett provtillfälle avseende kurser som avslutats under det gångna
läsåret (uppsamlingsprov). Inom ett år efter att kursen genomgått en större förändring
eller upphört erbjuds minst två ytterligare provtillfällen på samma kursinnehåll.
Därefter erbjuds studenten ytterligare provtillfällen men i enlighet med gällande
kursplan.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd krävs att studenten uppfyller de lärandemål som angivits för
kursen. För betyget väl godkänd krävs dessutom att lärandemålen är särskilt väl
tillgodosedda / studenten uppvisar särskild teoretisk medvetenhet och särskild
analytisk förmåga.
Vid kursens start informeras studenten om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.
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För väl godkänt på hel kurs krävs att studenten erhållit detta betyg på minst 14 hp av
kursens moment.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs fullgjorda kursfordringar på kursen GNVA20
Genusvetenskap: Grundkurs 30 hp samt GNVA22 Genusvetenskap: Fortsättningskurs
om minst 15 hp. Alternativt krävs att studenten fullgjort kursfordringar om minst 45
högskolepoäng inom programmet inklusive EDMA11 Introduktion till Equality and
Diversity Management, EDMB21 Genusvetenskaplig teori och EDMB22 Metod och
analytisk färdighet.

Övrigt
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med GNVA61 Genusvetenskap: Juridik i
teori och praktik ur ett genusperspektiv 30 hp, GNVA71 genusvetenskap: Genus och
rätt eller EDMB34 Genusvetenskap: Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv
30 hp.
Kursen ges i samarbete med Institutionens för handelsrätt.
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Prov/moment för kursen GNVB71, Genusvetenskap: Genus och rätt
Gäller från H21
2101 Rätten och social rättvisa: Hemprov, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2102 Lagen som verktyg: Individuellt paper, 6,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2103 Lagen som verktyg: Grupparbete, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2104 Juridisk översiktskurs: Salsprov, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2105 Juridisk översiktskurs: Seminarier, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Deltagit
2106 Juridisk översiktskurs: Duggor, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Deltagit
Gäller från H19
1901 Rätten och social rättvisa: Hemprov, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1902 Lagen som verktyg: Individuellt paper, 6,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1903 Lagen som verktyg: Grupparbete, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1904 Juridisk översiktskurs: Salsprov, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1905 Juridisk översiktskurs: Seminarier, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Deltagit

